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  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

  الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في الثالثة لفترة 

٦  

   نشطتھاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا و  - ١
رجب  ٢بتاريخ  شركة مساھمة ىمن شركة ذات مسئولية محدودة إل تحويلھاتم والتي )، شركة مساھمة سعودية "الشركة"شركة المراعي (

يوليو  ١ھـ (الموافق ١٤١١ذي الحجة  ١٩). وقد بدأت الشركة عملياتھا التجارية، بتاريخ م٢٠٠٥أغسطس  ٨ھـ (الموافق ١٤٢٦
كانت النشاطات الرئيسية للشركة ، ١٩٩١نشطتھا في عام أ. وقبل توحيد ١٠١٠٠٨٤٢٢٣)، وتعمل بموجب السجل التجاري رقم م١٩٩١

  العالمة التجارية "المراعي". باستخدامتتم  ١٩٩١حتى  ١٩٧٦لألعوام من 
  
 ، ٨٥٢٤ص ب    ،ھارداإلزحي ، ٧مخرج رقم   - طريق الدائري الشمالي - الرياض  نوان المركز الرئيسي للمجموعةع

  .لمملكة العربية السعودية،ا ١١٤٩٢الرياض  
 

والشركات التابعة لھا (معا "المجموعة") من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستھالكية والمشروبات في منطقة الشرق تعد الشركة 
  باإلضافة الى مصر واألردن. األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

  
كما يتم إنتاج . " و "طيبة"بيتيو " التجارية "المراعي". اتالعالم باستخدام، وتصنيع المواد الغذائية الفاكھةلبان وعصائر يتم إنتاج األ

في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات  وعصائر الفاكھة, الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان
  . ومصر واألردن العربية المتحدة

  
يتم انتاج االلبان وعصائر الفاكھة واألغذية المشتقة في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، مشروع 

لرئيسية مشترك مع شركة بيبسي. تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة ا
  التالية: 

  شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية-  األردن
  الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية (بيتي)-  مصر 

  
ائية أما منتجات المخابز فيتم تصنيعھا والمتاجرة بھا من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذ

  باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي. ، مشروع مشترك مع شركة شيبيتا، المحدودة
  

 ، باستخدام العالمة التجارية "اليوم". شركة حائل للتنمية الزراعية بواسطةالدواجن والمتاجرة بھا  إنتاجيتم 
  

الدولية ألغذية األطفال  المحدودة ويتم المتاجرة بھا بواسطة الشركةالمراعي ألغذية األطفال  يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة
  . (نورالك) و (إيفوالك)عالمة التجارية باستخدام ال

  
تدار جميع سطول شركة المراعي للتوزيع. إلى مركز التوزيع المحلي بواسطة أاالستھالكية النھائية من المصنع  م توزيع المنتجاتيت 

(الكويت  اتفاقيات وكالة مبرمةعمان والبحرين) و(االمارات، من قبل الشركات التابعة مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي 
 :) كما يليوقطر

  
  االمارات شركة المراعي-  االمارات العربية المتحدة

  شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق- عمان
  البحرينشركة المراعي - البحرين
  شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة.- الكويت

  شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة.- طرق
  

مونتي الواليات واليات المتحدة األمريكية ( فوندووفي ال )أرجنتينا (فوندومونتي مزارع أعالف في األرجنتين وتشغل المجموعة تمتلك
 :مونتي" من خالل الشركات التابعة الرئيسية التاليةيشار إليھا مجتمعة " فوندو .المتحدة األمريكية)

  
  مونتي القابضة بأمريكا الشماليةفوندو-  الواليات المتحدة األمريكية

  بأمريكا الجنوبية فوندومونتي- األرجنتين
  
  

التي تدار من  الدولية لأللبان والعصائر فوندومونتييتم تشغيل أعمال المجموعة التي ليست بدول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة 
  خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة التي تأسست في البحرين.



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

  هتتم -الموحدة  األولية ل القوائم الماليةإيضاحات حو
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

٧ 

  تتمه -ونشاطاتھا  ات التابعة لھانبذة عن الشركة والشرك  - 
  فيما يلي بياناً بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:

  نسبة الملكية        

  رأس المال
  األسھم
  العملة الوظيفية  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة  المصدرة

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١

  فعلي  (أ)مباشر  فعلي  (أ)مباشر

  ١٠٠٠  لایر سعوديمليون  ١  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  شركة قابضة  المملكة العربية السعودية  المحدودةشركة المراعي لالستثمار 

شركة صناعية   المملكة العربية السعودية  شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

  وتجارية

  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سعودي مليون لایر ٢٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي

منتجات شركة   المملكة العربية السعودية   والحيواني المراعي لإلنتاج الزراعيشركة 

  زراعية وحيوانية 

  ١٫٠٠٠  لایر سعوديمليون ١  -   -   %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي

  ١٫٠٠٠  سعودي مليون لایر١  -   -   %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  شركة إنشاءات  المملكة العربية السعودية   شركة المراعي لإلنشاءات

  ١٫٠٠٠  مليون لایر سعودي١  -   -   %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  شركة صيانة  المملكة العربية السعودية   التشغيل والصيانةشركة المراعي لعمليات 

  ٢٥٠  مليون لایر سعودي ٢٥  %٥٢  %٥٢  %٥٢  %٥٢  لایر سعودي  شركة زراعية  المملكة العربية السعودية   شركة المدخالت الزراعية المحدودة (مدخالت)

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  مليون لایر سعودي ٣٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  زراعيةشركة   المملكة العربية السعودية  شركة حائل للتنمية الزراعية

منتجات شركة   المملكة العربية السعودية  لإلنتاج الزراعي والحيوانيشركة حائل 

  زراعية حيوانية و

-   %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي

    

  ١٫٠٠٠  سعوديمليون لایر ١  - 

  ٥٠٠  لایر سعودي ٥٠٠٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  شركة راكدة   المملكة العربية السعودية  شركة خدمات المخابز العالمية المحدودة

  ٤١٠٫٠٠٠  لایر سعودي مليون ٤١  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  شركة صناعية  المملكة العربية السعودية  الشركة الدولية ألغذية األطفال 

  ٧٠٫٠٠٠  مليون لایر سعودي ٧٠  %٦٠  %٦٠  %٦٠  %٦٠  لایر سعودي  شركة مخابز  المملكة العربية السعودية   الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية 

  ٣٫٠٠٠  سعوديلایر مليون  ٣  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  شركة تجارية  المملكة العربية السعودية  المحدودة شركة نورالك

  مليون ٢٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر سعودي  شركة مخابز  المملكة العربية السعودية   شركة المخابز الغربية المحدودة 

  لایر سعودي 

٢٠٠٫٠٠٠  

راكده وعديمة   األرجنتين  شركة أجرو تيرا أس.أيه

  النشاط

   ٤٧٥٫٨٧٥  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  بيسو أرجنتيني

  بيسو أرجنتيني

٤٧٥٫٨٧٥   

بيسو  ٤١٨٫٢٥٨٫٠٩٨  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  بيسو أرجنتيني  شركة زراعية  األرجنتين  (ب) أس.أيه أمريكا الجنوبيةشركة فوندومونتي 

  أرجنتيني

٤١٨٫٢٥٨٫٠٩٨  

  
  شركاتھا التابعة. إحدى تعني نسبة الملكية المباشرة أنھا مملوكة عن طريق الشركة أوأ) (
). وبعد اإلندماج قامت شركة ٢٠١٤أكتوبر  ١(الموافق  ١٤٣٥ذي الحجة  ٧إل ديسكانسو أس. أيه وذلك اعتبارا من تاريخ  يفوندومونتب) تم دمج شركة فوندومونتي إنفيرجنز أرجنتينا أس. أيه وشركة فوندومونتي ساندوفال أس. أيه في شركة (

  الى فوندومونتي جنوب أمريكا أس. أيه. وقد تم تقديم طلب نظامي لتغيير االسم وحاليا في انتظار إنتھاء اإلجراءات القانونية.فوندومونتي إل ديسكانسو أس. أيه بتغيير إسمھا 
  



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

٨  

  
  تتمه -عة لھا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشركات التاب  - ١

    نسبة الملكية المباشرة والفعلية(أ)        

  العملة الوظيفية  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١

  رأس المال
  األسھم

  فعلي  مباشر(أ)  فعلي  مباشر(أ)  المصدرة

دينار  ١٠٠٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  دينار بحريني  شركة مبيعات  مملكة البحرين  شركة المراعي البحرين ش.ش.و

  بحريني

٢٫٠٠٠  

دينار  ٢٥٠٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  دينار بحريني  شركة قابضة  مملكة البحرين  شركة المراعي العالمية القابضة ش.م.م.

  بحريني

٢٫٥٠٠  

دينار  ٢٥٠٫٠٠٠  %٩٩  %٩٩  %٩٩  %٩٩  دينار بحريني  شركة قابضة  مملكة البحرين  شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م

  بحريني

٢٫٥٠٠  

دينار  ٢٥٠٫٠٠٠  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  دينار بحريني  شركة قابضة  مملكة البحرين  ش.م.مالشركة الدولية لأللبان والعصائر البحرين القابضة 

  بحريني

٢٫٥٠٠  

   ٧٫٥٨٣٫٣٣٤  %٥٢  %٥٢  %٥٢  %٥٢  دوالر أمريكي  شركة قابضة  الجزر العذراء البريطانية  الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة 

  دوالر أمريكي

٧٫٥٨٣٫٣٣٤  

جنيه  مليون ٣٢٠  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  جنيه مصري  شركة قابضة  مصر  والعصائر (مصر) المحدودةالشركة الدولية لأللبان 

  مصري

٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

جنيه  مليون ٥٥٨  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  جنيه مصري  شركة صناعية وتجارية  مصر  الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية (بيتي) 

  مصري

٥٥٫٨٠٠٫٠٠٠  

  -   -   %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  جنية إسترليني  راكدة وعديمة النشاط  جيرسي  شركة ماركلي القابضة المحدودة 

المتحدون لصناعة منتجات األلبان واألجبان والعصائر 

  ومشتقاتھا 

دينار  ٥٠٠٫٠٠٠  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  دينار أردني  شركة صناعية  األردن

  أردني

٥٠٠٫٠٠٠  

دينار  ٧٥٠٫٠٠٠  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  دينار أردني  شركة زراعية  األردن  شركة األثير الزراعية  

  أردني

٧٥٠٫٠٠٠  

دينار  ٢٥٠٫٠٠٠  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  دينار أردني  شركة صناعية  األردن  الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

  أردني

٢٥٠٫٠٠٠  

دينار  ٥٠٠٫٠٠٠  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  دينار أردني  شركة صناعية  األردن  شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب

  أردني

٥٠٠٫٠٠٠  

  ٤٩٫٦٧٥٫٣٥٢  %٥٢  %١٠٠  %٥٢  %١٠٠  دينار أردني  شركة صناعية  األردن  شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية 

  دينار أردني

٤٩٫٦٧٥٫٣٥٢  

  شركاتھا التابعة. إحدى (أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنھا مملوكة عن طريق الشركة أو

  



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

٩  

 
 
  
  تتمه -ا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھ  - ١

    نسبة الملكية        

  العملة الوظيفية  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١

  رأس المال
  األسھم
  فعلي  (أ)مباشر  فعلي  (أ)مباشر  المصدرة

  ١٥٠٫٠٠٠  لایر عماني ١٥٠٫٠٠٠  %٩٠  %٩٠  %٩٠  %٩٠  لایر عماني  شركة مبيعات  سلطنة عمان  العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.شركة الكواكب 

  ٢٠٫٠٠٠  لایر عماني٢٠٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  لایر عماني  شركة مبيعات  سلطنة عمان  شركة اليوم لمنتجات األغذية

  ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠  يورومليون  ١٣  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  يورو  شركة قابضة  أسبانيا  شركة فوندومونتي انفيرجينيز أس. إل  

%١٠٠  السوداني الجنيه  شركة زراعية  السودان  شركة حائل للتطوير المحدودة  ١٠٠٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  

  جنيه سوداني 

١٠٠  

  ٣٠٠٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  إماراتيدرھم   شركة مبيعات  اإلمارات العربية المتحدة  شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.
  درھم إماراتي 

  (غير مدفوع)

٣٠٠  
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 شركاتھا التابعة. ىحدإ (أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنھا مملوكة عن طريق الشركة أو

 
 



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

  هتتم -الموحدة  األولية ل القوائم الماليةإيضاحات حو
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

١٠ 

  أسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة     - ٢

الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية (فيما عدا األدوات المالية المشتقة  وليةاألتم إعداد القوائم المالية   أ )
عليھا في المملكة العربية السعودية والصادرة  متعارفر المحاسبة الحيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة)، وطبقاً لمعايي المتاحة للبيع واالستثمارات

  عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

  

 شركة المراعي "الشركة" وشركاتھا التابعة "المجموعة" الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمالولية األ تشتمل ھذه القوائم المالية  ) ب
التي يكون للمجموعة القدرة علي التحكم  ھي . الشركة التابعةالشركة وشركاتھا التابعة يشار إليھا مجتمعة بالمجموعة. )١في اإليضاح ( كما

و حقوق أنسبة مساھمة أكثر من نصف صافي موجودات الشركة  ىلشركة وكذلك السيطرة علا لتلك في السياسات المالية والتشغيلية
من تاريخ سيطرة  اعتباراعة يتم توحيد الشركة التاب .منافع إقتصادية ىلحصول علا مقابل وذلكالتصويت بشكل مباشر أو غير مباشر 

الشركات  ىعل االستحواذالتوقف عن ممارسة تلك السيطرة ويتم استخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن ولحين الشركة التابعة  على المجموعة
االستحواذ.  في تاريخ أو المقدرة لة للموجودات التي تم الحصول عليھا أو المطلوبات المتكبدةالتابعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العاد

 كل من . يتم استبعادالقوائم المالية الموحدة ستحواذ عن القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليھا كشھرة فيتسجل زيادة تكلفة اإل
السياسات المحاسبية للشركات التابعة  تعديلغير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم االرصدة واالرباح والخسائر 

المالية.  سنةتعد الشركة والشركات التابعة لھا قوائمھا المالية لنفس ال اسات المتبعة من قبل الشركة.يعند الضرورة لضمان توافقھا مع الس
الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظھارھا كبند  ةالملكية غير المسيطرحقوق تمثل 

   الموحدة. وليةاألالموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي  األوليةمستقل في قائمة الدخل 
  

المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية، استخدام التقديرات الموحدة، طبقا لمعايير  وليةاأليقتضي إعداد القوائم المالية   ) ج
واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة 

ؤثر على الموجودات والمطلوبات يمكن أن تؤثر ايضاً على مبالغ . إن أية تقديرات أو افتراضات تالموحدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي
 اإليرادات والمصاريف المصرح عنھا لنفس الفترة المعروضة. وبالرغم من إعداد ھذه التقديرات واالفتراضات وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث

  والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن ھذه التقديرات.
  

وائم يتم تقريب المبالغ الظاھرة في ھذه الق. العملة الوظيفية للشركة ي، وھالموحدة بالريال السعودي وليةاأل تم عرض ھذه القوائم المالية  ) د
  ، مالم يذكر خالف ذلك.المالية الموحدة ألقرب ألف

. وھذه ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في المالية السنوية الموحدة للسنة القوائم الموحدة بالتزامن مع  األوليةالمالية  القوائم يجب قراءة ھذه   ) ھـ
  موضحة في القوائم المالية السنوية الموحدة.و ھي مطلوبةال تشمل جميع المعلومات واإليضاحات كما الموحدة  األوليةالمالية القوائم 

في الفترة السابقة ولكن ليس بالضرورة أن  المجموعةتقدم صورة عادلة ألداء  األوليةنتائج أعمال الشركة التشغيلية المذكورة في قائمة الدخل   )و
  .للمجموعةيكون مؤشر على األداء السنوي 

  
  
  السياسات المحاسبية الھامة   - ٣

يتم  تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة ادناه بشكل مستمر بجميع الفترات المعروضة بھذه القوائم المالية األولية الموحدة. عند الضرورة  
  السابقة لتتماشى مع تبويب السنة الحالية. للفترة المقارنةإعادة تبويب بعض ارقام 

  
   وما في حكمه النقد  أ  )

ة،  ة معروف الغ نقدي ى مب ل إل ة للتحوي ع قصيرة األجل القابل ي الصندوق والودائ د ف وك والنق دى البن يتكون النقد وما في حكمة من األرصدة ل
  ثالثة أشھر أو أقل.  وتستحق خالل

  
    التجاريونالمدينون   ب )

ة  ذمم المدين ر ال ة تظھ ا مخصص التجاري اتورة ناقص المبلغ األصلي للف اض أوب ات االنخف ة مخصص المبيع درة المرتجع وين المق تم تك . ي
ي تجاوزت االنخفاضمخصص  ة الت ذمم المدين ة أشھر لل اريخعن  ثالث تحقاقھا ت تم  .اس ة مخصص المبيعات حسابي ى المرتجع أساس  عل

   تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا. ، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الستبدال المنتجات.المتوقع إرجاعھا المنتجات المنتھية الصالحية
  
  
  
  
  



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

١١  

 هتتم - لسياسات المحاسبية الھامة ا  - ٣
  

  تقييم المخزون    )ج 
زون د المخ ة يقي ة أو صافي القيم ق بالتكلف ة للتحق ة القابل ى كاف ة عل تمل التكلف رجح. تش اس المتوسط الم ى أس ة عل دد التكلف ل. تح ا أق ، أيھم
رة الصناعية المصاريف ليم المباش ل والتس اليف النق ة  وتك ون صافي القيم ادي. يتك اط الع توى النش اً لمس قوفق ة للتحق ع  القابل عر البي ن س م

د الضرورة،  ةمال، وحصتاإلضافية حتى اإلك التصنيعالتقديري ناقصاً تكاليف  ع. يجنب مخصص، عن ع والتوزي ة من مصاريف البي مالئم
  لف. مقابل أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تا

  
  االستثمارات  د )
  

  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -
ى  تأثيراً يتم محاسبة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية وذلك عند ممارسة المجموعة  ھاماً عل

ا. المن خالل المشاركة في  المنشأة ذهسجل تسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيھ تثمار ھ ك  اتاالس د ذل ة بع دل التكلف ة وتع بالتكلف
ا المستثمر الشركاتبالتغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات  د الشراء ناقصاً  فيھ ا بع ة.أي لم ي القيم  اذا انخفاض ف

م ا فيھ المستثمر الشركاتملكيتھا في  تساوي أو تزيد عن حصة المجموعة في الخسائر الناتجة عن ھذه االستثمارات كانت ه ذم ك أي بما في ذل
ر مضمون ىمدينة أخر ة أو  ،ةغي ات قانوني ا المجموعة التزام د فيھ ي تتكب تثناء الحاالت الت ائر أخرى باس إن المجموعة ال تتحمل أي خس ف

  .فيھا المستثمر الشركةعن ضمنية أو القيام بمدفوعات نيابة 
 

 المتاحة للبيعاالستثمارات  -
ي سوق  تقاس وتسجل االستثمارات المتاحة للبيع داولھا ف تم ت اليوالتي ي ة نشط م ة العادل دة بالقيم الي الموح ز الم ة المرك ي قائم تم  ف ي ي والت

وق هالموحد يوم عمل تاريخ القوائم المالية ديدھا طبقا ألسعار السوق في نھايةتح ة ضمن حق ر المحقق ائر غي اح والخس درج األرب ة، وت  الملكي

ربح أو ا ة مباشرةً. وعند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتھا، يتم إثبات ال ارة المتراكم وق  -لخس ابقاً ضمن حق ةالمدرجة س ي   - الملكي ف

قائمة الدخل الموحدة. وفي حال عدم وجود سوق لتداول االستثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بھا لقياس 

  القيمة العادلة لھذه االستثمارات. 
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات    ) ھـ

ة ،المتراكمة االنخفاض في القيمة وخسائر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكمتظھر  اء تتضمن تكلف االصل  اقتن
هالحالة التي  ىلإللوصول به  األصل ىالتي يتم إنفاقھا علمباشرة تكلفة الشراء و كافة التكاليف ال تخدام.صالحا  تجعل تم  لالس ملةي اليف  رس تك

  غرض المعد له.للاألصل  ول خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجھيزاألص التمويل المتعلقة بإنشاء
مستقبلية تزيد من األداء المعياري المقدر لألصل أو العمر  منافع اقتصاديةإذا ترتب عليھا  األصل ىالتي تنفق عل الالحقة التكاليف رسملةيتم 

  عند تكبدھا. األخرى يتم إثباتھا. باقي المصروفات اإلنتاجي المقدر له
  

    :باستخدام األعمار اإلنتاجية التاليةالتكلفة مخصوما منھا القيمة التخريدية بطريقة القسط الثابت  تستھلك
  

  سنة  ٣٣إلى  ٥  المباني
  سنة   ٢٠إلى  ١  اآلالت والمكائن والمعدات

  سنوات    ٨إلى  ٦  وشاحنات النقل السيارات
    الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستھلك.األراضي واألعمال 

  
ل  تم تحوي ه، وي دة ألجل تخدام المع ر جاھزة لالس ا غي ا ولكنھ تشمل المشاريع تحت التنفيذ في نھاية السنة بعض األصول التي تم الحصول عليھ

 ھذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم استھالكھا متى ما أصبحت جاھزة لالستخدام. 
ة  ةكل سنفي نھاية عند الحاجة  اإلنخفاضومؤشرات  وطريقة االھالك لألصول األعمار االنتاجيةويتم مراجعة وتعديل القيمة التخريدية،  مالي

  .تطلب ذلكإذا  بأثر رجعيوتعديلھا 
  
  
  
  
  
  



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

١٢  

 هتتم - لسياسات المحاسبية الھامة ا  - ٣
  الموجودات الحيوية    )و 

اإلنتاج التجاري (يطلق  يتمالتربية حتى  داخليا بتكلفة تربيتھا تم التي الحيوية الموجودات وتظھربتكلفة الشراء  ةشتراالم تظھر الموجودات الحيوية
ا ال تستھلك.  )،الزيادة في القيمةعليھا  ا انھ ة كم ة العمري اً للفئ ناقصاً االستھالك المتراكم. تحدد تكلفة صغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية وفق
أربع دورات حلب بينما تستھلك الموجودات الحيوية االخرى بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لھا على  علىتھلك االبقار المنتجة تس

    سنة طبقاً لما ھو ملخص أدناه: ٧٠أسبوع إلى  ٣٦اساس فترات اإلنتاج التجاري لھا والتي تتراوح ما بين 
  

  حلبدورات    ٤  األبقار
  سنة  ٧٠إلى  ٢٢  األشجار
  أسبوع  ٣٦إلى  ٢٤  الدواجن

  
  

  الموجودات الغير متداولة قيمةاالنخفاض في   ز )
ة  غير المتداولةيتم مراجعة الموجودات  ى عدم إمكاني ي الظروف إل للتأكد من وجود انخفاض في قيمتھا وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات ف

ة  حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد استرداد قيمتھا الدفترية. وفي ي القيم ل ف ي تتمث والت
ر، تكلفة البيع أو القيمة المستخدمةالعادلة مخصوما منھا  ائر  أيھما اكب ات خس تم إثب ا. ي ترداد لھ ة لالس ة القابل ى القيم ذ تخفض الموجودات إل عندئ

  الموحدة. األولية في القيمة كمصروف في قائمة الدخل االنخفاض 
ء ھذا يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة التي تم تخفيضھا ما عدا الموجودات غير الملموسة في نھاية كل سنة مالية للتأكد من امكانية الغا 

يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد على  بالتالي إثرھا عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، ىيتم عل ،التخفيض
في قيمة أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض 

ال يتم عكس خسارة  .ةفي قائمة الدخل الموحدة مباشر االنخفاض في قيمة األصل كأرباح األصل في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة
  نخفاض للموجودات غير الملموسة.اال

  

  الشھرة   -الموجودات غير الملموسة   )ح 
ة للموجودات ة العادل ي صافي القيم دھا تمثل الشھرة الفرق بين تكلفة األعمال المستحوذ عليھا وحصة المجموعة ف ي يمكن تحدي ات  الت والمطلوب

ر  ةالناتجة عن عمليات االستحواذ مر وااللتزامات المحتملة للشركة المستحوذ عليھا بتاريخ االستحواذ. يتم مراجعة الشھرة نة أو أكث ي الس واحدة ف
  قيمتھا الدفترية.   خفاضانللتأكد من وجود انخفاض في قيمتھا وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية 

  
    التجاريون الدائنون  ) ط

  لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بھا فواتير من قبل الموردين. االلتزاماتيتم إثبات   
  المخصصات  ي)

وق،  ةحالي ةقانوني اتأي إلتزام و لدى الشركةالمخصص نتيجة ألحداث سابقة تكوين يتم    ة أو أيمكن تقديرھا بشكل موث ك احتمالي ه ھنال تج أن ن ين
  عنه منافع اقتصادية تتطلب تسوية إلتزام.

  
  ةجنبياأل الزكاة وضريبة الدخل  ) ك

تم احتساب ا السعودية. في المملكة العربية الزكوية التي تصدرھا مصلحة الزكاة والدخلوفقا لألنظمة لزكاة تقوم المجموعة بإحتساب ا  لضريبةوي

تم معالجة التسويات الناتجة  األولية لشركات األجنبية في القوائم الماليةلالدخل  ىعل ا. ي الموحدة طبقاً لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيھ

  ربوط.  النھائية خالل الفترة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه ال األجنبية عن الربط الزكوي والضريبة
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١٣  

    الضرائب المؤجلة  ) ل
تخدام طريلبالنسبة للشركات التابعة في الخارج، يجنب مخصص ل ة بإس روقضريبة المؤجل ة الف ك لكاف ات وذل ة المطلوب داد  ق اريخ إع ة، بت المؤقت

  القوائم المالية، بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتھا الدفترية.

ك الموجودات  تقاس ا تل ق فيھ ي تتحق رة الت ي الفت ا ف ع تطبيقھ ي يتوق الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة بإستخدام المعدالت الضريبية الت

  .األولية المؤجلة أو تسدد فيھا تلك المطلوبات المؤجلة وذلك وفقاً لألنظمة الموجودة في البلدان المعنية بتاريخ إعداد القوائم المالية

وداتحس روقب الموج ة الف ة لكاف ة  ت الضريبية المؤجل ة القابل تقطاعالمؤقت ائر  لالس تخدمة والخس ر المس ودات الضريبية غي ل الموج تم ترحي وي

اح خاضعة للضر ه أرب وفر في ن أن تت ذي يمك در ال تخدمة بالق ر المس ن الضريبية غي تخدامھايبة يمك روق اس اء الف ة  لق ة القابل تقطاعالمؤقت  لالس

  ت الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة.والموجودا

ة  األولية يتم مراجعة القيمة الدفترية ألية موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية ه إمكاني د في م يع ذي ل تعمالھاوتخفض بالقدر ال  الس

  بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة.
 

  األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر   ) ن
  للمجموعة. األخرى والمصاريف بالشراء القيام عند الصرف أسعار في التغيرات مخاطر لتغطية اآلجلة األجنبي الصرف عقود تبرم

  مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة.  عقودتبرم 

  تبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطية المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعة. 

ات الت ة عملي ون كاف أن تك ع ب وطيتوق ين  ح ا ب ك م ة وذل ى٨٠فعال تم تق١٢٥ % إل تمرة. تييم%، وي ا بصورة مس ات الت صنفھ ة عملي وطكاف  ح
اتل اتتحوطك تم إثب ة، وي دفقات النقدي ائر  أي تغطية مخاطر الت اح أو خس يم إأرب ادة تقي وق ف التحوط دواتأع ات األخرى ضمن حق ى االحتياطي

ريان أدوات ت اء س تحقاق أو انتھ د اس ة. وعن ات  حوطالملكي ة ضمن االحتياطي ة المدرج ائر ذات العالق اح أو الخس اد تصنيف األرب اطر، يع المخ
  الخاضعة لتغطية المخاطر. ةالموجودات المعنية المشترا ضمنالموحدة، أو  األولية األخرى إلى قائمة الدخل

  
  مخصص مكافأة نھاية الخدمة   م )

ة،المت وفقاً ألنظمة العمل والعماللكافة الموظفين العاملين  تستحق مكافأة نھاية الخدمة دماتھم.  بعة في الشركة وشركاتھا التابع ود خ اء عق د انتھ عن
 .  الموحدةاألولية  يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقھا الموظف عند تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي

 

  اإلحتياطي النظامي  ) س
  

ى الشركة أن تحول من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية،  )١٢٥للمادة (طبقاً  ن صافي ١٠يجب عل اطي % م ى االحتي نة إل دخل الس
  المال.٪ من رأس ٥٠ما لم يساوي ھذا االحتياطي ، النظامي

  
  الصكوك  ) ع

  
 تاريخالصكوك التي لھا الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية، وذلك وفقا للشروط التعاقدية للصكوك.  مجموعةتصنف ال

محدد (الصكوك الدائمة) وتواريخ ليس لھا تاريخ استحقاق  التي كالتزامات. الصكوكاستحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف 
  ضمن حقوق الملكية.عوائدھا تسجل توزيعات و عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملكية. غير محددة لتوزيع

  
  أسھم الخزينة  ) ف

  
 ("إيسوب")بغرض استخدامھا ضمن برنامج اشتراك الموظفين يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة التي يعاد شراؤھا (أسھم الخزينة)

وذلك حتى يتم اظھارھا بالتكلفة حتى يتم  .ويتم خصمھا من حقوق الملكيةمباشرة) محملة (بما في ذلك أي تكاليف بالتكلفة  في أسھم الشركة
  استخدامھا في البرنامج.
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  الدفعات المحسوبة على أساس األسھم  ) ص

و البعض  يستلم امج  مجموعةموظف ى أساس األسھم بموجب برن ى شكل دفعات محسوبة عل أة عل ي أسھم ال إشراكمكاف وظفين ف ة، مجموعالم
 خدماتھم لقاء خيار شراء أدوات حقوق الملكية بسعر محدد سلفاً (معامالت مسددة على شكل أسھم). وبموجبه يقدم الموظفين

اء ب   رة الوف اء فت ات األخرى أثن ي االحتياطي ا ف ة لھ ادة المقابل ة. يتم إثبات تكلفة المعامالت المسددة على شكل أسھم مع الزي ن حيث أشروط الخدم
  األولية . تاريخ إعداد القوائم الماليةعند المعامالت المسددة على شكل أسھم المتراكم مدرج لقاء  المصروف

ة المطاف.  ة االستحقاق وأفضل تقديرات المجموعةاالستحقاق يمثل المدى الذي انتھت إليه فتر ي نھاي ي ستستحق ف ة الت وق الملكي دد أدوات حق لع
ة  ة ونھاي ي بداي درج ف راكم الم ي المصروف المت ة ف دة الحرك دخل الموح ة ال ي قائم نةيمثل الدخل أو المصروف الظاھر ف ي الس تم إدراجه ف ، وي

  تكاليف الموظفين.

ا على شكل أسھم، فإن الحد  المسددةوفي حالة تعديل شروط المعامالت  م يطرأ عليھ األدنى للمصاريف المدرجة يمثل المصروف وكأن الشروط ل
ة للمع ة العادل ادة القيم ى زي ؤدي إل ديل ي اء أي تع امالت أي تعديل وذلك في حالة الوفاء بالشروط األصلية للمكافأة. يتم إدراج مصروف إضافي لق

   قياسه بتاريخ التعديل. المسددة على شكل أسھم، أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم
ات أي مصروف إلمكافأة المسددة على شكل أسھم، فوفي حالة إنھاء ا وراً إثب تم ف ة وي ديم الخدم نه يتم اعتبارھا بأنھا مستحقة بتاريخ اإلنتھاء من تق

ي وظفين لم يتم إثباته لقاء المكافأة. يشمل ذلك أي مكافأة يوجد فيھا شروط أخرى غير شروط االستحقاق وھي ضمن س أة أو الم طرة أي من المنش
آت ولم يتم الوفاء بھا. وفي حالة تبديل المكافأة الجديدة بالمكافأة التي تم إنھاؤھا، وتم تخصيصھا كمكافأة بديلة بتاريخ منحھا، فأنه ي ار المكاف تم اعتب

  السابقة. التي تم إنھاؤھا والمكافآت الجديدة كتعديل للمكافأة األصلية طبقاً لما ورد في القفرة 
  

  ترجمة العمالت  ) ق
  ترجمة العمالت األجنبية  ) أ

ائدة األسعار متوسط إلظھار دورياً  تحديدھا يتم التيو ثابتة تحويل بأسعار المالية الفترة في األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل يتم ي الس  أو السوق ف

    يلي: كما األجنبية بالعمالت المركز المالي  قائمة عناصر ترجمة يتم  مغطاة. المعامالت كانت إذا اآلجلة األسعار
ي وأ ،قائمة المركز المالي إعداد بتاريخ السائد التحويل سعرل وفقا النقدية البنود ترجمة يتم م ذاإ اآلجل الشراء معدالت ف ا. ت تم تغطيتھ ار ي روق اظھ  الف

    الدخل. قائمة في الترجمة عن الناتجة
  ترجمة. فروق ذلك عن ينتج وال الترجمة. تاريخ في السائد التحويل لسعر وفقا النقدية غير البنود ترجمة يتم

  
 األجنبية التعامالت  ) ب
ي المشتركة، والمشاريع الزميلة الشركات في الموجودات صافي في والحصة التابعة شركاتلل مطلوباتالو موجوداتال ة تكون والت ة العمل ا الوظيفي  لھ

الي. المركز قائمة إعداد تاريخ في السائد التحويل سعر لىإ أسعارھا ترجمتھا يتم السعودي، الريال غير وق عناصر تحول الم ة حق ي الملكي  الشركات ف

    .عنصر كل نشوء بتاريخ السائد حويلالت بسعر المبقاه، األرباح عدا فيما ،التابعة
  التحويل. أسعار متوسط إلى تترجم المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات نتائج في والحصة التابعة لشركاتل الدخل قائمة
ة من الناتجة العمالت ترجمة على تعديالتال امالت ترجم ة التع تم األجنبي ا ي ي إظھارھ ة ف رات قائم ي التغي وق ف ة. حق ي ولكن الملكي ة ف  الشركات حال

ة من كل عن اإلفصاح ويتم الملكية. حقوق ضمن العمالت ترجمة على التبالتعدي المتعلق المقدار تخصيص يتم فإنه بالكامل، مملوكة الغير التابعة  العمل

    ).١( رقم اإليضاح في األجنبية التابعة الشركة في الملكية ونسبة الوظيفية
  إثبات اإليرادات   ) ر

ل المجموعة أو مو ليم المنتجات للعمالء من قب ا، يتم بيع المنتجات، بشكل رئيسي، على أساس البيع أو اإلرجاع. يتم إثبات اإليرادات عند تس زعيھ
  حتمال إعادة المنتجات منتھية الصالحية. ال المنافع والمخاطر المتعلقة بھا، انتقالوذلك عند 

لمة لحين  يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن محصول ر المس ات غي ربح عن الكمي ل ال تم تأجي القمح المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد، وي
  تسليمھا إلى الحكومة.

  
  اإلعانات الحكومية    ) ش

ة الحكوم ق اإلعان دما تتعل ة. وعن تالمھا من الدول يتم اس ه س ود يتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأن د من بن ة ببن ي
  بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنھا. اإلعانة  قابلةنه يتم إثباتھا كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمإ، فتكاليفال

  
  مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية    ) ت

تكلفة تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءاً من 
ع والت اريف البي ات ومص ة المبيع ين تكلف ع ب تم التوزي عودية. ي ة الس ة العربي ي المملك ا ف ارف عليھ بة المتع ايير المحاس اً لمع ات طبق ع المبيع وزي
ة األجل ال ات طويل ة والمصاريف العمومية واإلدارية، عند الضرورة، وفق أسس مماثلة. تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات المتعلقة باالتفاقي مبرم

  مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع. 
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    استرداد التكاليف  ) ث

  .  كتخفيض ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية المتعلقة بإدارة مزارع االعالف سترداداال تظھر تكاليف
  
  اإليجارات التشغيلية     ) خ

  الموحدة على مدى فترات عقود اإليجار.  تحمل اإليجارات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية على قائمة الدخل
  

  
  )   تكاليف التمويل ذ

د ،جلهأعداد األصل للغرض الذي أنشىء من إل وذلك عند اكتمال كافة األنشطةيتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما  ك  اوع ذل
  الموحدة.األولية تحمل ھذه التكاليف على قائمة الدخل 

  
  المعلومات القطاعية      ) ض

ةالرئيسي يتكون النشاط  ديم منتجات أو خدمات معمن عدة قطاعات ت للمجموع ع وتق وم ببي ال) أو ق ة (قطاع أعم ديم منتجات أو تين ع وتق وم ببي ق
  خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي)، والذي عادةً ما يكون معرضاً لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى.

  
  االستثمارات       -٤

  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة واالستثمارات المتاحة للبيع ما يلي:تشمل            
  

                
  

  

    
  
  
٥٢٠١ 

  
  
  
٤٢٠١  

  ٢٠١٥ مارس ٣١  
بآالف الرياالت 
  السعودية

  ( غير مدققة)

٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 
بآالف الرياالت 
  السعودية
  (مدققة)

  ٢٠١٤ مارس ٣١ 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  (غير مدققة)

االستثمارات في الشركات الزميلة و المشاريع 

  المشتركة (إيضاح أ)
                  

  ٢٠٣٫٩٥٠   ١٣٣٫١٨١  ١٣٦٫٠٦٩    %٣٣٫٠  %٣٣٫٠   شركة المزارعون المتحدون القابضة

 ٣٣٫٤١٤   ٢٩٫٣٣١   ٢٩٫٧٢٦    %٢١٫٥  %٢١٫٥    شركة تأصيل الدواجن (عروق) 

 ٢٠٤   ٢٠٤   ٢٠٤    %٥٠٫٠  %٥٠٫٠    شركة المراعي ذ.م.م.

          ٢٣٧٫٥٦٨   ١٦٢٫٧١٦   ١٦٥٫٩٩٩ 

                    االستثمارات المتاحة للبيع

 المتنقلة االتصاالتاستثمارات أسھم في شركة 

  (زين) السعودية

  ٢٣٦٫٥٠١   ١٤٨٫١٠٠   ١٢٩٫٦٧٦    %٢٫١  %٢٫١ 

 ٧٫٠٠٠   ٧٫٠٠٠   ٧٫٠٠٠    %١١٫١  %١١٫١    شركة جنات لالستثمار الزراعي 

 ٤٫٥٠٠   ٤٫٥٠٠   ٤٫٥٠٠    %١٫١  %١٫١    الوطنية للسياحةالشركة 

 ٢٫٠٦٤   ٢٫٠٦٤   ٢٫٠٦٤    %٧٫٠  %٧٫٠    الشركة الوطنية للبذور والخدمات الزراعية

 ٦٠٠   ٦٠٠   ٦٠٠    %٨٫٣  %٨٫٣    الشركة المتحدة لمزارع األلبان

          ٢٥٠٫٦٦٥   ١٦٢٫٢٦٤   ١٤٣٫٨٤٠ 

          ٤٨٨٫٢٣٣   ٣٢٤٫٩٨٠   ٣٠٩٫٨٣٩ 
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 تتمه - االستثمارات       -٤
  تكون االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من اآلتي:   ) أ

  ٢٠١٥ مارس ٣١    
بآالف الرياالت 
  السعودية

  ( غير مدققة)

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  
بآالف الرياالت 
  السعودية
  (مدققة)

  ٢٠١٤ مارس ٣١ 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  (غير مدققة)

              شركة المزارعون المتحدون القابضة 

  ٢٠٣٫٩٥٠    ٢٠٣٫٩٥٠    ١٣٣٫١٨١    الرصيد االفتتاحي

  -    ٣٫٣٠٠    ٢٫٨٨٨    قدمة الم النقدية

  -    )٦٩٫١٦٩(    -    المسدد القرض

  -    )٤٫٩٠٠(    -    الحصة في نتائج الفترة

  ٢٠٣٫٩٥٠   ١٣٣٫١٨١    ١٣٦٫٠٦٩    الرصيد الختامي

            

             شركة تأصيل الدواجن 

  ٣٣٫٨٨٣   ٣٣٫٨٨٣    ٢٩٫٣٣١    الرصيد االفتتاحي

  ١٥٦   )٣٫٣٠٢(    ٣٩٥    الفترة نتائجالحصة في 

  )٦٢٥(   )١٫٢٥٠(    -    توزيعات

  ٣٣٫٤١٤   ٢٩٫٣٣١    ٢٩٫٧٢٦    الرصيد الختامي

              الشركة الدولية ألغذية األطفال

  ١٣٫٣٣٥    ١٣٫٣٣٥    -    الرصيد اإلفتتاحي

  ٤٤    ٤٤    -    *الفترة نتائجالحصة في 

  ١٫٦٣٧    ١٫٦٣٧    -    المملوكة بالفعل بالقيمة العادلة، بالصافي  حقوق الملكية قياسإعادة 

  )١٥٫٠١٦(    )١٥٫٠١٦(    -    )٤التحويل الى شركات تابعة ( إيضاح 

  -    -    -    الرصيد الختامي
 .٢٠١٤يناير  ٨* تتمثل الحصة في النتائج لفترة ثمانية أيام تنتھي في 

  

            

              شركة المراعي ذ.م.م.

 ٢٠٤   ٢٠٤   ٢٠٤    الرصيد اإلفتتاحي

 ٢٠٤   ٢٠٤   ٢٠٤    الرصيد الختامي

  
وقد  .السعودية  السوق الماليةالعادلة وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسھم في  السوقية سھم بالقيمةمليون  ١٢٫٤أسھم شركة زين في ستثمارات اال تبلغ  ب)

الغير  رصيد الخسائر عرضتم  .٢٠١٥مارس  ٣١أشھر المنتھية في ثالثة لل مليون لایر سعودي ١٨٫٤ غير محققة قدرھا خسائرالتقييم العادل نتج عن ذلك 
قامت  االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية. . وقد تم ادراجھا في٢٠١٥مارس  ٣١كما في  مليون لایر سعودي ١٧٤٫٢ للتقييم العادل البالغة محققة

 شركة المراعي برھن األسھم المملوكة في شركة زين لصالح البنك السعودي الفرنسي وذلك ضمانا للقرض الممنوح لشركة زين.

مليار  ١٠٫٨ھم في رأس المال من في شركة زين على تخفيض حصت ون)، وافق المساھم٢٠١٥فبراير  ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣٦ ىجمادى األول ٦في تاريخ       

 . نتيجة٢٠١٤سبتمبر  ٣٠حتى  ةالمتراكم الخسائر مليون وذلك لتعويض ٥٨٣٫٧مليار الى  ١٫١ووفقا لتخفيض عدد األسھم منمليار لایر.  ٥٫٨لایر الى 

  مليون سھم. ١٢٫٤مليون سھم الى  ٢٣٫٠خفض اسھم الشركة في شركة زين من ان للذلك

  االستثمارات المتاحة للبيع األخرى في األوراق المالية بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة.إظھار كافة تم 

  

  

  

  



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

١٧  

  
  روض ألجل  الق -٥
  ٢٠١٥ مارس ٣١    

بآالف الرياالت 
  السعودية

  ( غير مدققة)

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 
بآالف الرياالت 
  السعودية
  (مدققة)

  ٢٠١٤ مارس ٣١ 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  مدققة)(غير 

  ٥٫٧١٦٫٢٩٠    ٥٫٦٠٢٫١٨٠    ٥٫٦٥٣٫٨٧٦  (أ)  تسھيالت بنكية إسالمية (مرابحة)

  ١٫٣٤١٫٣٠٧    ١٫٣٩٣٫٨٥٣    ١٫٢٧٩٫٢٤٥ (ب)  صندوق التنمية الصناعية السعودي

  ١٥٦٫٤٤٣    ١١٨٫٧٠٤   ١٢٨٫١٢٥ (ج)  تسھيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة خارجية

  ٣٩٢    -    -    صندوق التنمية الزراعية 

    ٧٫٢١٤٫٤٣٢    ٧٫١١٤٫٧٣٧    ٧٫٠٦١٫٢٤٦  

  ٢٫٣٠٠٫٠٠٠    ٢٫٣٠٠٫٠٠٠    ٢٫٣٠٠٫٠٠٠ (د)  صكوك 

  ٩٫٥١٤٫٤٣٢    ٩٫٤١٤٫٧٣٧    ٩٫٣٦١٫٢٤٦    اإلجمالي 

  ١٥١٫١٨٢    ١١٥٫٥٣٠    ٨٨٫٠٩٨    قروض قصيرة األجل

  ١٫٤٤٥٫١١٧    ١٫٥٦٢٫١٨١    ١٫٦٠٥٫٣٣٢    الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

  ٧٫٩١٨٫١٣٣    ٧٫٧٣٧٫٠٢٦    ٧٫٦٦٧٫٨١٦    قروض طويلة األجل

    ٩٫٥١٤٫٤٣٢    ٩٫٤١٤٫٧٣٧    ٩٫٣٦١٫٢٤٦  
  

  إن التسھيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة.   أ   )
  

 مارس ٣١السعودي مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة كما في  ونة لصالح صندوق التنمية الصناعيب ) بلغت اجمالي األصول المرھ
مليون لایر سعودي  ١٫٣٤١٫٣و  ٢٠١٤ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي كما في  ١٫٣٩٣٫٩لایر سعودي ( مليون  ١٫٢٧٩٫٢مبلغ  ٢٠١٥

  ). ٢٠١٤مارس ٣١كما في 
  

  خارجية في القروض التي حصلت عليھا الشركات التابعة  في الخارج من بنوك أجنبية.تتمثل التسھيالت البنكية المقدمة لشركات تابعة   ج )
من الصكوك  - المجموعة األولى  -م)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول  ٢٠١٢مارس  ٧ھـ (الموافق  ١٤٣٣ربيع الثاني  ١٤د )  بتاريخ 
اإلصدار معدل عائد وفقاً  ل منھا، بدون خصم أو عالوة. يحمل سعودي لكمليون لایر ١مليون لایر سعودي، بقيمة أسمية قدرھا  ١٫٠٠٠بقيمة 

ه. للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً ھامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا في نھاية كل نصف سن
 م).٢٠١٩مارس  ٧(الموافق  ھـ ١٤٤٠ادى الثاني جم ٣٠تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتھاءھا في 

    
من  - المجموعة الثانية  -م)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثانى  ٢٠١٣مارس  ٣١ھـ (الموافق  ١٤٣٤ ىاألول ىجماد ١٩بتاريخ  -

مليون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإلصدار معدل  ١مليون لایر سعودي، بقيمة أسمية قدرھا   ٧٨٧الصكوك بقيمة 
لمملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً ھامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا في نھاية كل نصف عائد وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في ا

 ). ٢٠٢٠مارس  ٣١ھـ (الموافق ١٤٤١شعبان  ٧سنه. تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتھاءھا في 
 

المجموعة الثالثة من الصكوك  -كة بإصدار اإلصدار الثاني م)، قامت الشر٢٠١٣مارس  ٣١(الموافق  ھـ١٤٣٤ ىاألول ىجماد ١٩بتاريخ 
مليون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً  ١مليون لایر سعودي، بقيمة أسمية قدرھا   ٥١٣بقيمة 

حدد سلفاً يستحق السداد الحقا في نھاية كل نصف سنه. للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً ھامش م
  م). ٢٠١٨مارس  ٣١ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب  ١٥تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتھاءھا في 

  
 وطبقاً لشروط ترتيبات الصكوك يحق للشركة دمج موجوداتھا مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة حامليھا في -

معامالت المضاربه وحصة حامليھا في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت به الشركة 
 من حساب الصكوك.

  
  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع -٦

سائر الحريق الواقعة على الحساب" والمتعلقة بخ دفعةمليون لایر محصلة من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على أنه " ٢٥٠يشمل ذلك 
. ھذه الدفعة غير متعلقة بمطالبة محددة وإنما ھي دفعة عامة على ٢٠١٤عام أكتوبرالتصنيع في جدة والتي وقعت في  مرفقين من مرافق في

  .وتقديمھا للمطالبة الشاملحتى يتم التقييم وذلك الحساب 
  



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

١٨  

  
      المعلومات القطاعية   -٧

يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة واالتجار بمنتجات األلبان وعصائر الفاكھة باستخدام العالمات التجارية  
 "المراعي"، و "بيتي" و "طيبة"، وصناعة واالتجار بمنتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين و "سفن دايز"، ومنتجات الدواجن

منتجات  . تشمل األنشطة القطاعية األخرىاألنشطة القطاعية األخرىم العالمة التجارية "اليوم"، ومنتجات األعالف والمحاصيل الزراعية باستخدا
 ٣١و  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١و٢٠١٥مارس  ٣١ أغذية األطفال. فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما فيو األعالف والمحاصيل الزراعية

  المنتھية في تلك التواريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: للفتراتو ٢٠١٤ مارس
  

  

األلبان وعصائر 

  الفاكھة

  بآالف الـرياالت

  السعوديــــة

 

  منتجات المخابز

  بآالف الـرياالت

  السعوديــــة

 

  منتجات الدواجن

  بآالف الـرياالت

  السعوديــــة

األنشطة القطاعية  

  األخرى

  بآالف الـرياالت

  السعوديــــة

   

  اإلجمالي

  بآالف الـرياالت

  السعوديــــة

                (غير مدققة) ٥٢٠١ مارس ٣١

 ٣٫٠٦١٫٧٩٧   ٣٥٫٨١٢   ٣٠٨٫٩٨٢   ٣٥٥٫٥٢٦   ٢٫٣٦١٫٤٧٧  المبيعات 

  ٣٫٠٣٧٫٣١٤   ١٩٫٣٦٤  ٣٠٨٫٩٨٢  ٣٥٥٫٥٢٦  ٢٫٣٥٣٫٤٤٢  مبيعات األطراف الثالثة

  )٣٦٨٫١١٤(  )٢٠٫٣٢٧(  )٦٨٫٢٧٤(  )٣٧٫٧٠٩(  )٢٤١٫٨٠٤(  استھالك

  ٣١٦٫١٥٠  )٣٨٫٧٨٩(  )٦١٫٧٢٧(  ٢٦٫٤٥٥  ٣٩٠٫٢١١ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

  ٢٤٫٧٣٨٫٧٨٤  ٢٫١٧٥٫٠١٩  ٥٫٢٠٩٫٣٩١  ٢٫١٦٣٫٥٨٨  ١٥٫١٩٠٫٧٨٦  إجمالي الموجودات 

 
                (مدققة) ٤٢٠١ديسمبر  ٣١

  ١٣٫٠١٢٫٦٨٧   ٥١٤٫٢٦٣   ١٫٠٢٢٫٧٦١   ١٫٥٣٢٫٩٠٦   ٩٫٩٤٢٫٧٥٧  المبيعات 

  ١٢٫٦٠٥٫٥٦٥   ١٤٨٫٠٠٠  ١٫٠٢٢٫٧٦١  ١٫٥٣٢٫٩٠٦  ٩٫٩٠١٫٨٩٨  مبيعات األطراف الثالثة

  )١٫٤٥٣٫٩٠٦(  )٨١٫٧٧٦(  )٢٩٨٫٠٨٦(  )١٦١٫٠٣٤(  )٩١٣٫٠١٠(  استھالك

  ١٫٦٨٣٫٩٠٩  )٩٦٫٣٠٩(  )٣٩٧٫٣١٧(  ١٦٨٫٣٤٧  ٢٫٠٠٩٫١٨٨ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

  ٢٣٫٩٤٨٫٩١٥   ١٫٩٥٩٫٥٠٦  ٥٫٢٢٩٫٨٢٩  ١٫٨١٥٫٦٥٠  ١٤٫٩٤٣٫٩٣٠  إجمالي الموجودات 

  
                (غير مدققة) ٤٢٠١ مارس ٣١

   ٢١١٫٠٩٨   ٣٧٣٫٣١٧   ٢٫١٣٥٫٠٤٨  المبيعات 
٢٠٫٣٦٩  

 ٢٫٧٣٩٫٨٣٢  

  ٢٫٧١٨٫٩١٩   ٨٫٩٠٨  ٢١١٫٠٩٨  ٣٧٣٫٣١٧  ٢٫١٢٥٫٥٩٦  مبيعات األطراف الثالثة

  )٣٥٤٫٩٩٢(  )٢٢٫٢٧٩(  )٦٥٫٠١٣(  )٣٣٫٦٧٠(  )٢٣٤٫٠٣٠(  استھالك

  ٢٧٣٫٧٨٤  ١٩٫٢١٠  )١٣٢٫٩٧٥(  ٢١٫٥٧٠  ٣٦٥٫٩٧٩ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

  ٢٣٫٣٩١٫٢٥٩  ٢٫٤٤٤٫٥٩٨  ٤٫٩٩٢٫٣٧٨  ١٫٩٧٠٫٥٥٩  ١٣٫٩٨٣٫٧٢٤  إجمالي الموجودات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

١٩  

  تتمه –المعلومات القطاعية     -٧

وفيما يلي بياناً بالمعلومات المالية  الخليجي.تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون 
المنتھية في تلك التواريخ، لكل قطاع من القطاعات  للفتراتو ٢٠١٤مارس ٣١و ٢٠١٤ديسمبر  ٣١و ٢٠١٥مارس    ٣١ المختارة كما في

  الجغرافية: 

  ٢٠١٥ مارس ٣١   
بآالف الرياالت السعودية

 ( غير مدققة)

  ٢٠١٤مارس  ٣١ 
 بآالف الرياالت السعودية

 مدققة)غير (
     المبيعات

  ١٫٧٥٢٫٤٥٤   ١٫٩٣٧٫٢٤٩   المملكة العربية السعودية  

  ٧٢٥٫٤٧٧   ٨١١٫٥٠٦  األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 

  ٢٤٠٫٩٨٨   ٢٨٨٫٥٥٩   دول أخرى 

  ٢٫٧١٨٫٩١٩   ٣٫٠٣٧٫٣١٤   اإلجمالي

  
        الموجودات غير المتداولة

  ٢٠١٥ مارس ٣١   
 بآالف الرياالت السعودية

 ( غير مدققة)

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  
بآالف الرياالت السعودية

  (مدققة)

  ٢٠١٤ مارس ٣١ 
  بآالف الرياالت السعودية

  (غير مدققة)    

  ١٦٫٣٨٠٫١٢٠   ١٦٫٩٢٢٫٢٣٧    ١٧٫٣٧٨٫٨٣٨   المملكة العربية السعودية  

  ٣٣٩٫٩٢٦   ٣٥٩٫٩٤٤    ٣٧٣٫٦٢٣   دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ١٫٧٥٦٫٨٧٧   ١٫٧٥٥٫١٦٢    ١٫٨٢٦٫٧٦٣   دول أخرى 

  ١٨٫٤٧٦٫٩٢٣   ١٩٫٠٣٧٫٣٤٣   ١٩٫٥٧٩٫٢٢٤   اإلجمالي

  ربح السھم   -٨

  ٢٠١٥مارس  ٣١  
  بآالف الــرياالت

  السعوديــــة

  ٢٠١٤مارس  ٣١  
  بآالف الــرياالت

  السعوديــــة

  ٢٧٨٫٨٨٧    ٣٢٥٫٦٧٧  الدخل من العمليات الرئيسية

  )١٢٫٥٩١(    )١٢٫٠٢٢(  الصكوك الدائمة عوائد حملة :ناقصا

  ٢٦٦٫٢٩٦    ٣١٣٫٦٥٥  العائد على المساھمين –الدخل من العمليات الرئيسية 

        

  ٢٧٣٫٥٧٦    ٣٠٦٫٤٨٠  فترةدخل الصافي 

  )١٢٫٥٩١(    )١٢٫٠٢٢(  الصكوك الدائمة عوائد حملة: ناقصا

  ٢٦٠٫٩٨٥    ٢٩٤٫٤٥٨  العائد على المساھمين –صافي دخل السنة 

        

  ٥٩٥٫٨٩٣    ٥٩٦٫٥٣٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحية األساسية للسھم

  ٦٠٠٫٠٠٠    ٦٠٠٫٠٠٠  للربحية المخفضة للسھمالمتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف 

        ربح السھم بالريال السعودي على أساس صافي الدخل من العمليات الرئيسية

  ٠٫٤٥    ٠٫٥٣  األساسي -

  ٠٫٤٤    ٠٫٥٢  المخفض -

        فترةربح السھم بالريال السعودي على أساس صافي دخل ال

  ٠٫٤٤    ٠٫٤٩  األساسي -

  ٠٫٤٣    ٠٫٤٩  المخفض -



  شركة المراعي
  (شركة مساھمة سعودية)

 هتتم –الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

٢٠  

  
  تتمه - السھمربح    -٨

  تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسھم الخزينة الداخلة ضمن برنامج مشاركة الموظفين في أسھم الشركة.
  التوزيعات المعتمدة     -٩

مليون لایر سعودي  ٦٠٠) وافقت الجمعية العمومية في اجتماعھا الغير عادي على توزيع ٢٠١٥أبريل  ٥ھـ ( ١٤٣٦ ثانيجمادى ال ١٦في       
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في لایر سعودي لكل سھم) ١كأرباح (

  
  األحداث الالحقة      - ١٠

 األولية قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالية فترةتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة منذ نھاية ال
   الموحدة.

  
  اعتماد القوائم المالية الموحدة    - ١١

  
  ).٢٠١٥أبريل  ٦(الموافق ھـ ١٤٣٦ اآلخرادى مج ١٧اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


